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Nieuwjaarswens van Patrick Verhoef
De eerste maand van 2022 zit er alweer bijna op. Ik hoop dat jullie feestdagen fijn waren met lekkere
warme voetjes! Dank jullie wel voor alle hartverwarmende reacties die ik mocht ontvangen. Zoals ik de
vorige nieuwsbrief al aankondigde, hoop ik jullie dit jaar nog vaker te ontmoeten en nog meer werkplekken
te bezoeken. Ik wens jullie een fantastisch jaar vol goede gezondheid toe. Maak er een mooi jaar van en ik
zie jullie snel op de werkplek!

Bericht van de vertrouwenspersoon
In de afgelopen weken hebben we allemaal de berichten over grensoverschrijdend
gedrag bij The Voice Of Holland kunnen zien en lezen. Net als in de rest van
Nederland, werd dit onderwerp ook op het werk bij De Binnenbaan besproken.
Iedereen kijkt anders naar dit verhaal: Mensen zijn boos, sommigen kunnen het
nieuws niet geloven en weer anderen zijn verdrietig. Sommige mensen beseffen nu
ook dat zij zelf te maken hebben (gehad) met ongewenst gedrag.
Wil jij graag met iemand praten over de gebeurtenissen? Of over jouw eigen
ervaring? Dan mag je altijd contact mag opnemen met de vertrouwenspersoon
van De Binnenbaan: Anita Hellemons. Je kunt contact met haar opnemen als
Anita Hellemons
vertrouwenspersoon bij De Binnnenbaan
je ergens mee zit, maar ook als je je hart wil luchten. Alles wat je met Anita
bespreekt is vertrouwelijk.
De Binnenbaan is een veilige en gezonde werkplek. Grensoverschrijdend
gedrag is dan ook niet toegestaan. Heb jij ervaring met ongewenst gedrag bij De Binnenbaan? Of zie je
ongewenst gedrag van of bij collega’s? Ook dan kun je terecht kunt bij Anita. Zij biedt een luisterend oor en
gaat samen met jou op zoek naar een oplossing.
Anita is te bereiken via: vertrouwenspersoon@debinnenbaan.nl
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Verplichte- en collectieve vrije dagen 2022
Voor het jaar 2022 zijn de volgende twee verplichte vrije dagen vastgesteld:
•
•

Vrijdag 6 mei 2022 (dag na Bevrijdingsdag)
vrijdag 27 mei (dag na Hemelvaart)

Donderdag 5 mei 2022 is vastgesteld als collectieve vrije dag, deze dag krijg je dus van De Binnenbaan.
Bij een aantal collega’s gelden andere regels:
•
•
•

De afdeling Groen en Milieu werken wel op de verplichte vrije dagen. Zij krijgen collectief verlof in
de laatste week van december 2022 met een maximum van 2 verplichte verlofdagen;
De WOL locaties volgen de verplichte vrije dagen van de opdrachtgevers met een maximum van
2 verplichte verlofdagen;
De individueel gedetacheerde collega’s volgen we de verplichte vrije dagen van de opdrachtgevers
met een maximum van 2 verplichte verlofdagen;

Heb jij een vraag over de verplichte en collectieve vrije dagen? Neem dan contact op met je
leidinggevende.

Jubileum Jan van Deventer
Jan van Deventer is 40 jaar bij ons in dienst, gefeliciteerd Jan!
Op de foto zien we Jan op zijn werkplek.

Jouw bericht in de nieuwsbrief
Wil jij iets delen met je collega’s? Stuur ons jouw foto en
verhaal en wie weet lezen we jouw bericht in de volgende
nieuwsbrief!

Contact opnemen
Neem voor meer informatie over deze
nieuwsbrief contact op met je
leidinggevende.
Vertrouwenspersoon:
Anita Hellemons
vertrouwenspersoon@debinnenbaan.nl
Ondernemingsraad:
Harry van der Toorn - voorzitter
ondernemingsraad@debinnenbaan.nl
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Coronaregels
Op 25 januari was er een persconferentie waarin we de nieuwe coronaregels hebben gehoord.
Wist je dat je de persconferentie in verschillende talen kunt terugkijken? Dat kan via de volgende link:
https://www.globaltalk.nl/persconferentie/
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